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Λευκωσία 19 Οκτωβρίου 2015 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Από: Δήμητρα Παλάοντα, Αν. Λειτουργό 
 
Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!» 
 Λευκωσία, 29/10/2015 (Ξενοδοχείο HILTON PARK) 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση του πιο πάνω 
συνεδρίου στη Λευκωσία την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015. Το συγκεκριμένο συνέδριο θα ασχοληθεί με 
το θεσμό της Διαμεσολάβησης και το ρόλο των δικαστών τόσο στη διαδικασία αλλά και την προώθηση 
του θεσμού αυτού.  
 
Τα οφέλη από τη Διαμεσολάβηση είναι πολλά ενώ σίγουρα αποτελεί μία από τις κύριες οδούς 
αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Οι δικαστές έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην 
κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνοντας τα μέρη να καταφύγουν σε διαμεσολάβηση όταν κρίνουν πως μια 
διαφορά που βρίσκεται ενώπιον τους μπορεί να επιλυθεί με τον τρόπο αυτό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει 
ότι οι δικαστές παραιτούνται από  ή παραχωρούν οποιοδήποτε μέρος του θεσμικού τους ρόλου, αφού 
σε περίπτωση αποτυχίας επανεκκινούν τη δικαστική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας μπορούν 
να κηρύξουν τη συμφωνία συμβιβασμού ως εκτελεστή αν φυσικά τα μέρη το επιθυμούν. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω συνέδριο διοργανώνεται στα πλαίσια συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο 
Ευρωπαϊκό έργο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές!» (“Mediation meets Judges!”), το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Civil Justice. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι τα 
Ευρωεπιμελητήρια ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια σε διάφορες 
χώρες της Ευρώπης, καθώς επίσης και ο Πανευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση 
GEMME.  Όλοι οι εταίροι του έργου όπως και αριθμός δικαστών από την Ευρώπη θα παρευρεθούν και 
θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τη δική τους συναφή εμπειρία. Εσωκλείεται το 
αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική, ενώ η συμμετοχή στο συνέδριο είναι 
δωρεάν. 
 
Θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να καλύψετε το πιο πάνω συνέδριο δηλώνοντας τη συμμετοχή σας 
μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Γεωργία Βενιζέλου, τηλ. 
22889840, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
         
Με εκτίμηση, 
Δήμητρα Παλάοντα 
Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ 
/ΓΒ 
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AGENDA 
 
    Organised by:

 
 

 
CONFERENCE 

“Mediation Meets Judges in Cyprus!” 

Thursday 29 October 2015, Hilton Park Hotel 

08:45–09:00   Registration & Welcome Coffee 

09:00–09:30 Welcome Remarks 

Mr Myron NICOLATOS, President Supreme Court 

Mr Ionas NICOLAOU, Minister of Justice & Public Order 

Mr Phidias PILIDES, President Cyprus Chamber of Commerce & 

Industry 

09:30-10:00   “Judicial Mediation in Commercial Matters in France” 

Mrs Béatrice BLOHORN-BRENNEUR, Vice-President Founder of 

GEMME, Mediator at the Council of Europe, Honoray Divisional 

President of the Court of Appeals of Grenoble & Lyon, Founder 

President of GEMME-France and CIMJ 

10:00–10:30  “Keys for an effective dispute resolution management -      

                        the Chamber of Commerce value in the chain" 

   Mr Vincent TILMAN, Eurochambres, “Mediation meets Judges!”   

   project coordinator 

10:30–10:50                COFFEE BREAK 

10:50–11:10  “The Benefits of Mediation Implementation for a Legal  

    system and why Judges play a key-role in it”  

      Mr Spyros ANTONELOS, Attorney, Mediator   

11:10–11:20  “The Mediation Service and the MmJ Helpdesk of  

    the  Cyprus Chamber of Commerce and Industry – at the      

    service of Judges” 

Mr Leonidas PASCHALIDES, Senior Director CCCI  

   11:20-11:40 “Exploring the scope of judicial involvement. What's in it  

for Judges?  (The Law on Certain Aspects of Mediation in 

Civil Matters - 159(I)/2012) 

Dr Kypros CHRYSOSTOMIDES, «Dr K. Chrysostomides & Co 

LLC» Advocates & Legal Consultants 

11:40-11:50    “Mediation in Cyprus: Developments and Challenges” 

    Mr Andros KARAYIANNIS, Chairman Cyprus Mediation      

    Association 

11:50–12:00   “Enterprise Europe Network: Lobbying for Mediation” 

    Mrs Stalo DEMOSTHENOUS-KOULENDROU, Head of the 

Business Support Centre, EEN Cyprus, CCCI 

12:00–12:30   Questions & Discussion
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